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Κινθτικό παιχνίδι όπου οι ςυμμετζχοντεσ εντοπίηουν τθ κζςθ τουσ μεταξφ δυο 

αντιδιαμετρικϊν κζςεων. Οι παίκτεσ καλοφνται να ςτακοφν  όρκιοι ςε μια γραμμι 

ανεπθρζαςτοι από το που ςτζκονται οι υπόλοιποι. Τα άκρα μποροφν να 

αρικμθκοφν από το -5 ζωσ το +5 ι μπορεί να είναι δυο αντιδιαμετρικά αντίκετεσ 

απόψεισ (π.χ ποτζ /πάντα)ι  διαφορετικζσ απόψεισ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Τα βιματα τθσ μεκόδου είναι:  

 Ο ερμθνευτισ διατυπϊνει το ηιτθμα και παρουςιάηει τισ δυο αντίκετεσ 

απόψεισ. 

 Δίνεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ζνα λεπτό να ςκεφτοφν και ςτθ ςυνζχεια 

ςτζκονται ςτθ κζςθ που αντιςτοιχεί ςτισ απόψεισ τουσ. 

 Οι εκπαιδευόμενοι ςχθματίηουν ομάδεσ ςφμφωνα με τθ κζςθ τουσ και εντόσ 

των ομάδων ο κακζνασ εξθγεί τθν επιλογι του. 

 Ζνασ μακθτισ από κάκε ομάδα εκφράηει τθ κζςθ τθσ ομάδα τθν ολομζλεια. 

 Μπορεί να ξεκινιςει μια ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια με βάςθ τισ απόψεισ των 

ομάδων και το παιχνίδι να επαναλθφκεί, ϊςτε κάποιοσ να αλλάξει κζςθ, αν 

το επικυμεί, αφοφ άκουςε τα επιχειριματα των υπολοίπων. 

 

Εναλλακτικά, όταν επικυμείται θ ανωνυμία, οι 

ςυμμετζχοντεσ υποςτθρίηουν τισ κζςεισ τουσ γράφοντασ 

ςε ζνα χαρτί μια-δυο φράςεισ και κρεμϊντασ το με 

μανταλάκια ςε ζνα μακρφ ςχοινί μεταξφ των δυο άκρων. 

 

Το παιχνίδι μπορεί να παιχκεί αρχικά (πριν τθν ζναρξθ του 

προγράμματοσ ) και ξανά ςτο τζλοσ για να ανιχνευκοφν  

αλλαγζσ ςτισ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ. 
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Παραδείγματα αντίθετων/διαφορετικϊν  απόψεων για «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

  Προςζχω και αγοράηω πάντα τοπικά προϊόντα/ Δεν αγοράηω ποτζ τοπικά 

προϊόντα 

 Η τιμι ενόσ προϊόντοσ αποτελεί μοναδικό κριτιριο επιλογισ του / Η 

προζλευςθ του προϊόντοσ αποτελεί μοναδικό κριτιριο επιλογισ του. 

 Επιλζγω τοπικά προϊόντα για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ μου/ 

Επιλζγω τοπικά προϊόντα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Αγοράηουμε τοπικά προϊόντα ανεξάρτθτα τθσ ποιότθτάσ τουσ / Επιλζγουμε 

και αγοράηουμε ποιοτικά προϊόντα και δεν εξετάηουμε τθν προζλευςι τουσ 

(εντοπιότθτα) 

 Μια φτωχι οικογζνεια οφείλει να υποςτθρίξει τθν προϊκθςθ των τοπικϊν 

προϊόντων / Μια φτωχι οικογζνεια προζχει να ικανοποιεί τισ βιοτικζσ 

ανάγκεσ των μελϊν τθσ αδιαφορϊντασ για τθν προζλευςθ των προϊόντων. 

 Είναι θ προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων άμεςο ηιτθμα που χρειάηεται 

υποςτιριξθ; / Η προϊκθςθ των τοπικϊν προϊόντων δεν είναι άμεςο ηιτθμα 

και δεν χρειάηεται υποςτιριξθ. 


